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สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โครงการส่งเสริมงานวิจัยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ 
   กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
 
เรื่อง  อุทาหรณ์และแนวค าวินิจฉัย ด้านวินัย ด้านการเงินและการพัสดุจากคดีปกครอง เพ่ือการเสริมสร้าง  

      วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

       ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าจากอุทาหรณ์และแนวค าวินิจฉัย ด้านวินัย ด้านการเงินและการพัสดุ                     
จากคดีปกครอง ของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง จ านวน  ๓๐ เรื่อง ดังนี้ 

๑. นายปกครอง (๒๕๕๔) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง การเรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อ
ราชการเพียงน้อยนิด มีสิทธิออกจากราชการ ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕51  มาตรา 85 วางหลักไว้ว่า การกระทาผิดวินัยในลักษณะที่เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงตาม (๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และตาม (4) การกระท า           
อันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และมาตรา ๙๗ วางหลักไว้ว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด     
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ นาง ก. ซึ่งเป็นข้าราชการ            
พลเรือนสามัญประจ าส านักงานที่ดินอ าเภอ มีหน้าที่พิมพ์สัญญาและแก้ทะเบียน เป็นผู้พิมพ์สัญญาและเป็น
พยานในสัญญาซื้อขายที่ดิน และได้เสนอต่อผู้ซื้อที่ดินว่าจะช่วยให้เสียค่าธรรมเนียมน้อยลง และหลังจากนั้น 
ตัวแทนของผู้ซื้อที่ดินได้น าเงินไปช าระค่าธรรมเนียม และน าเงินจ านวน  2,500.00 บาท ได้ใส่ไว้ในแฟ้ม          
และผู้ฟ้องคดีได้รับแฟ้มไว้ และจากการสอบสวนวินัยมีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ได้ยืนยันพฤติการณ์
ดังกล่าวของ นาง ก. อธิบดีกรมที่ดินจึงมีค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ  นาง ก.ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งไล่ออก
จากราชการ เพราะมิได้เป็นเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แต่เป็นเพียงผู้พิมพ์สัญญาและเป็นพยาน 
ในสัญญาซื้อขายที่ดินเท่านั้น จึงมิใช่ผู้กระท าผิดตามที่ถูกกล่าวหา ขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งไล่ออก          
จากราชการ ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเรื่องนี้ มีสาระส าคัญว่า แม้ นาง ก. ผู้ฟ้องคดีจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่        
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แต่เมื่อเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมีหน้าที่พิมพ์สัญญาและแก้ทะเบียน      
ย่อมมีหน้ าที่ ร าชการ เกี่ ยวข้องกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรม เมื่ อได้ เส นอตัวช่ วย เหลื อ                              
ให้เสียค่าธรรมเนียมน้อยลงและผู้ซื้อที่ดินยอมมอบเงินให้ตามที่เรียกร้อง พฤติการณ์เป็นการเรียกรับเงิน              
โดยมิชอบจากผู้มาติดต่อราชการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์              
ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการกระท าอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง      

        /เป็นความผิด...         
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เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การลงโทษไล่ออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 82 วรรคสาม 
มาตรา 98 วรรคสองและมาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
(ปัจจุบัน มาตรา 85(1)(4) และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551)             
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๓๔/255๗) 
 ๒. ฐิติพร  ป่านไหม (๒๕๕๕) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ผิดวินัยเพราะตั้งใจ จ่ายเงินไม่
ระมัดระวัง ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ 1.๑ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 45 วางหลักว่า หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐาน
การจ่ายให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง ๑.๒ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๔ วรรคสอง ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่
ต ารวจต าแหน่งสารวัตร ฝ่ายการเงินได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบในการตรวจสอบใบส าคัญ           
สั่งจ่ายเงินและลงนามในใบส าคัญสั่งจ่ายเงินแทน และจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตรวจและ            
ให้ความเห็นว่า“ใบสั่งจ่ายเงินตามฎีกามีรอยขูดลบแก้ไขด้วยน้ ายาลบค าผิด และยางลบในช่องผู้มีสิทธิรับเงิน     
ในช่องหลักฐานการรับเงิน ในช่องลงชื่อ ผู้รับเงิน อีกทั้งไม่แนบบัตรประจ าตัวผู้รับเงินอันเป็นการผิดระเบียบ” 
แต่ผู้ฟ้องคดีสั่งให้จ่ายเงินได้โดยให้เหตุผลว่า “ผ่านการอนุมัติแล้ว คนท าเอกสารก็ยืนอยู่ที่นี่และจ่ายถูกตรงตัว 
ผู้รับเงินมาจริง” ต่อมาได้มีการตรวจพบใบสั่งจ่ายเงินดังกล่าว ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงได้มีค าสั่งลงโทษไล่         
ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเรื่องนี้มีสาระส าคัญว่า การแก้ไขใบสั่งจ่ายเงินตามฎีกา
ด้วยน้ ายาลบค าผิดและยางลบ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่ก าหนดว่า “หลักฐานการจ่าย
ต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ แล้วให้ผู้รับเงิน     
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง”และผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน ก็ยังมีหน้าที่ต้อง
ใช้ความระมัดระวังและละเอียดรอบครอบ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ เมื่อพบว่า  มีการปฏิบัติ              
ผิดระเบียบอันเป็นสาระส าคัญกลับเพิกเฉยไม่สั่งแก้ไขการปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่กลับฝ่าฝืนระเบียบให้มีการ
จ่ายเงินเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ทั้งที่สามารถใช้ความระมัดระวังป้องกันได้       
แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จึงเป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อใน
การปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา  84 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็น
ค าสั่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการกระท าของผู้ฟ้องคดี (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๔/255๑) 
 3.  นิรัญ อินดร (2555) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง การอุทิศเวลาราชการ                   
กรณีไม่ฝึกซ้อมกีฬาให้นักเรียน ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน              
พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบันคือฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 8๘ และมาตรา ๙๒ วางหลักว่า การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยง
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
และยังเป็นการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นความผิดวินัย และมาตรา ๙๑ 
และมาตรา ๙๓  วางหลักว่า ข้าราชการพลเรือนต้องมีความสุภาพเรียบร้อยและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูได้รับค าสั่งจากผู้อ านวยการโรงเรียน (ผู้ถูกฟ้องคดี) 
ให้ฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายร่วมกับ นาง ม. แต่ต่อมาได้มีค าสั่งให้ นาง ม. ไปฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์- 
บอลหญิง ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจ จึงยื่นหนังสือลาออกจากการฝึกซ้อมนักกีฬา แล้วไม่ท าการฝึกซ้อมนักกีฬาอีกเลย
คงปล่อยให้นักกีฬาซึ่งเป็นเด็กนักเรียนฝึกซ้อมกีฬากันเอง โดยปราศจากครูคอยควบคุมดูแลจึงเป็นการขัดค าสั่ง     

         /จึงเป็น...            



3 
 

หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ และยังเป็นการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร เป็นความผิดวินัย
ตามมาตรา 8๘ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ ช่วงปีที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว กฎหมายให้น าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับแก่
ข้าราชการครูโดยอนุโลม แต่ปัจจุบัน ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยตามมาตรา ๘๖ และ มาตรา ๘๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ส าหรับกรณีผู้อ านวยการ
โรงเรียนเรียกผู้ฟ้องคดีเข้าพบ และผู้ฟ้องคดีพูดด้วยเสียงอันดังแสดงกิริยาเกรี้ยวกราด ก้าวร้าวและกระด้าง
กระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา โดยมีประจักษ์พยาน ๒ คน ให้ถ้อยค าสอดคล้องตรงกันนั้น ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี                
ไม่สุภาพเรียบร้อย และเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมขอทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยตามมาตรา 
๙๑ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ปัจจุบันถือว่า เป็นการกระท าผิดวินัยตามมาตรา ๘๘ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนั้น ค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
ผู้ฟ้องคดีจึงโดยชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๗/๒๕๕๐)   

๔. นิรัญ อินดร (๒๕๕๕) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ข้าราชการกับส านึกลึกซึ้งในหน้าที่ 
กรณีไม่ลงชื่อในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕35  มาตรา ๙๒ วรรคสอง วางหลักว่า การจงใจละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
โดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ พฤติการณ์ตลอดระยะ                    
เวลาที่ผู้ ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการต ารวจได้รับค าสั่งให้มาช่วยราชการที่งานงบประมาณ ตั้งแต่วันที่                        
๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ จนถึงวันที่ถูกส่งตัวกลับเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๑ รวมสี่สิบวัน ผู้ฟ้องคดีมิได้มีการ
มอบหมายงานแม้แต่เรื่องเดียว การอ้างว่ามาท างานตลอดโดยนั่งท างานอยู่ที่งานธุรการและจะเข้าไปที่ห้อง             
งานงบประมาณสัปดาห์ละครั้งและทุกสิ้นเดือนเพ่ือรับเงินบ านาญให้บิดานั้น เห็นว่า เมื่อค าสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่งานงบประมาณเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นข้าราชการมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งโดยต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างานของงานงบประมาณอย่างเคร่งครัด และเมื่อพยาน              
ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่า เห็นผู้ฟ้องคดีนั่งท างานประจ าที่ห้องธุรการ จึงเป็นการยืนยันว่า  
ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปปฏิบัติงานที่งานงบประมาณ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้ลงชื่อในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ จนถึงวันที่ถูกส่งตัวกลับเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๑ (วันที่ ๑๒ และวันที่              
๑๓ กันยายน ๒๕๔๑ ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์) โดยมีบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นเอกสารหลักฐาน
ส าคัญที่ยืนยันได้ว่า ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการจริงตามข้อกล่าวหา กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นความผิดวินัยอย่ างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง                   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕35  ค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบ             
ด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๐๒/255๐)  

๕. สุนันทา ศรีเพ็ง (2556) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง เป็นวิทยากรบรรยาย แต่อาศัย 
โอกาสท าทุจริต ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ มาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535 วางหลักว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืน
ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ 
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นาย ก. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีค าสั่งลงโทษไล่ นาย ข. เจ้าหน้าที่บริหารงานชั่งตวงวัด ๗ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าส านักงานทะเบียนการค้าจังหวัดออกจากราชการ ในความผิดวินัย ๒ กรณี ดังนี้ กรณีที่ ๑ นาย ข.              
ได้ร่วมกับ นาย ส. (ผู้ใต้บังคับบัญชา) กระท าการทุจริตในการเบิกเงินงบประมาณ โดยอาศัย โอกาสที่ตนเป็น
วิทยากรในโครงการฝึกอบรม อพป. ของ กอรมน. ขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมรวบรวมรายชื่อ      
ผู้เข้ารับการอบรมและให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกชื่อ ที่อยู่และลงลายมือชื่อ จากนั้นได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน  
ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัดของส านักงานทะเบียนการค้า จังหวัด           
ตามแผนพัฒนาจังหวัดประจ าปีงบประมาณในระหว่างโครงการฝึกอบรม อพป. ของ กอรมน. ยังด าเนินการอยู่ 
โดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายและวันอบรมให้ตรงกับโครงการอบรมดังกล่าว หลังจาก นาย ข. อนุมัติโครงการแล้ว 
ได้น าหลักฐานรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ใบส าคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่จัดท าขึ้น
อันเป็นเอกสารเท็จประกอบการเบิกเงินและน าเงินที่ได้รับอนุมัติไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว  กรณีที่ ๒ จากผล       
การตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์และใบอนุญาตการใช้รถยนต์ของส านักงานทะเบียนการค้าจังหวัดพบว่า  
นาย ข. สั่งให้พนักงานขับรถยนต์น ารถยนต์ไปเติมน้ ามันในวันศุกร์ ๔๕.๘๗ ลิตร รุ่งขึ้นวันเสาร์เติมน้ ามันรถยนต์                 
คันดังกล่าวอีก ๔๒.๔๓ ลิตร (รวม ๘๘.๓ ลิตร) ทั้งท่ีถังน้ ามันจุได้เพียง ๕๖ ลิตร แต่ระหว่างนั้น มีการใช้รถยนต์
ระยะทาง ๕๐๖ กม. ควรใช้น้ ามัน ๕๐.๖ ลิตร และมีการเติมน้ ามันอีก ๓๘.๘ ลิตร ซึ่งไม่สมเหตุผล จึงน่าเชื่อว่า 
นาย ข. เบียดบังน้ ามันของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  การกระท าของ นาย ข. ตามกรณีที่ ๑ และ      
กรณีท่ี ๒ เป็นการปฏิบัติหรือละวันการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ ที่
มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๐๑/๒๕๕๕) 
 ๖. นายปกครอง (๒๕๕๗) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง 
ไม่เป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ 1.1 มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ วางหลักว่า หน่วยงานของรัฐ
ที่เสียหายจะมีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ช าระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นกระท าละเมิดหน่วยงานของรัฐนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่านั้น ในกรณีที่การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐมิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
หน่วยงานของรัฐที่เสียหายหามีอ านาจออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นช าระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนไม่  คงมี
แต่เพียงสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลที่คดีอยู่ในเขตอ านาจเท่านั้น 1.2 ข้อ ๑๗ (๑) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2547 วางหลักว่า ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้             
ได้เช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ เพ่ือใช้เป็นที่
อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น  ให้ข้าราชการผู้นั้น มีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ช าระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระ
ราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไข (1) คือ ของ ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้
เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลักแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิ             
ถูกท าลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีน า
หลักฐานการช าระหนี้เงินกู้ของคู่สมรสที่กู้เงินเพียงคนเดียวโดยผู้ฟ้องคดีมิได้ร่วมเป็นคู่สัญญากู้เงินด้วยมาใช้
ประกอบเป็นหลักฐานการเบิกค่าเช่าบ้านจากเทศบาล เป็นแต่เพียงการที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเรียกเอาสิทธิที่ตนเอง 
 
           /เข้าใจว่า… 



5 
 

เข้าใจว่าพึงมีพึงได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนอยู่ในสังกัดเท่านั้น มิใช่การกระท าในหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ ดังนั้น หากการกระท า
ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระท าละเมิดต่อเทศบาล ก็ไม่อาจจะถือว่าเป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอาศัยอ านาจตามมาตรา 12 แห่งพระราช บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีช าระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดดังกล่าวได้ คงมีแต่
เพียงสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลที่คดีอยู่ในเขตอ านาจ (ศาลยุติธรรม) เท่านั้น (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่           
อ. 55/๒๕๕7) 

๗. ปุญญาภา ไชยค ามี (๒๕๕๘) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง เจ้าหน้าที่น าเงินราชการ            
พักในบัญชีส่วนตัว ผิดวินัยอย่างร้างแรง ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ วรรคสาม วางหลักว่า การปฏิบัติหรือการละเว้น          
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมาตรา 48 (5) ก าหนดโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง             
คือ ไล่ออก 2. ข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดี ด ารงต าแหน่งนักวิชาการการเงินและการบัญชีระดับ 6 ได้รับมอบหมาย          
จากผู้บังคับบัญชาให้ท าหน้าที่เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกองทุนมหาวิทยาลัยจากธนาคาร เพ่ือจ่ายให้กับนักวิจัย 
เมื่อเบิกเงินแล้วไม่ได้ส่งมอบหรือโอนเงินให้กับนักวิจัยทันทีแต่กลับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว และน าเงิน        
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน จนเวลาล่วงเลยถึง 56 วัน ได้มีการทวงถามจึงท าการโอนให้กับนักวิจัยในวันเดียวกับ                    
ที่ทวงถาม คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัย มีค าสั่งลงโทษทางวินัยโดยไล่ออกจาก
ราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค าสั่ง แต่ได้มีมติยกอุทธรณ์ จึงน าคดีมาฟ้องศาลปกครอง 3. ค าวินิจฉัยศาลปกครอง
สูงสุด ได้วินิจฉัยเรื่องนี้มีสาระส าคัญว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ      
เบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกองทุนเพ่ือน าส่งนักวิจัย ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
โดยตรง และตามระเบียบกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินราชการเข้าบัญชีส่วนตัวได้ การน าเงิน
ราชการฝากเข้าพักในบัญชีส่วนตัวและน าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตน เป็นการกระท านอกเหนือจากที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนดท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัย     
อย่างร้ายแรง ลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการ ตามมาตรา 39 วรรคสาม และมาตรา 48 (5) แห่งพระราช                      
บัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ดังนั้น ค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ          
จึงชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๓๔/255๗) 
  ๘. ฐิติพร ป่านไหม (๒๕๕๙) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง  ขอให้เปิดเผยข้อมูล                       
แต่ไม่ได้ครอบครอง ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ  คือ   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา ๑๑ วางหลักว่า นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแลว หรือที่จัดไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได้แลว หรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว ถาบุคคลใดขอขอมูล              
ขาวสารอ่ืนใดของราชการและค าขอของผูนั้นระบุขอมูลขาวสารที่ตองการในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามควร              
ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารนั้นใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูนั้นขอจ านวน
มากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร มาตรา ๑๒ ในกรณีที่มีผูยื่นค าขอขอมูลขาวสารของราชการตาม
มาตรา ๑๑ แมวาขอมูลขาวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหนวยงานสวนกลาง หรือสวนสาขาของ          
หนวยงานแหงนั้นหรือจะอยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนก็ตาม ใหหนวยงานของรัฐที่รับ       
ค าขอใหค าแนะน า เพ่ือไปยื่นค าขอตอหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้นโดยไมช่ักชา มาตรา ๑๓ 
          /ผูใด...        
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ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพ์ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ หรือไมจัดขอมูลขาวสารไว้ใหประชาชน
ตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิ 
รองเรียนต่อคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ หรือ
ค าสั่งไมรับฟงค าคัดคานตามมาตรา ๑๗ หรือค าสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม
มาตรา ๒๕  ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงเลขาธิการส านักงานยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2)                
ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่ด าเนินการให้ ผู้ฟ้องจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด จึงมาฟ้องต่อศาล
ขอให้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น                 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสารในส านวนคดี จึงให้ไปยื่นค าขอต่อศาล
แพ่ง ศาลวินิจฉัยว่าแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานให้ส านักงานยุติธรรม และเป็น                     
ผู้ควบคุมดูแลราชการทั่วไปของส านักงานยุติธรรม ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและไม่ได้เป็น             
ผู้ครอบครองและรับผิดชอบเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาล ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีหนังสือ
แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นเอกสารในส านวนคดีที่อยู่ในความครอบครองของศาลแพ่ง ไม่ได้อยู่ใน            
ความครอบครองของส านักงานยุติธรรม การขอตรวจดูและคัดส าเนาต้องปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณา            
ความแพ่ง จึงเป็นการด าเนินการโดยชอบแล้ว และเมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดี      
ที่ 1) มีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีอ านาจที่จะแต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่
พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 พิจารณามีมติเห็นชอบให้ยุติเรื่อง จึงชอบตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองจึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว้แต่อย่างใด (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.392/2559)  
 ๙. ธัญธร ปังประเสริฐ (2559) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ถูกปลดเพราะเอ้ือประโยชน์
ผู้รับจ้าง ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ สัญญาจ้างแบบเหมารวม การประมาณราคาค่าจ้างคิดตามปริมาณงาน   
ที่ท าจริง ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการช่าง           
ถูกกล่าวหาว่า กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนน โดยเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือถึงประธานกรรมกาตรวจการจ้างว่า ผู้รับ
จ้างท างานไม่ครบตามประมาณการที่ก าหนดในสัญญา เพราะไม่มีพ้ืนที่ให้ท า ได้แก่ บ่อพัก คสล. ๗ บ่อ และ
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่ทาสีไม่ครบตามปริมาณพ้ืนที่ที่ตกลงในสัญญา เนื่องจากวิศวกรโครงการ   
ได้ค านวณพ้ืนที่การท างานผิดพลาดไปจากพ้ืนที่จริงซึ่งมีน้อยกว่าจากที่ค านวณไว้ ในการจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง              
จึงควรหักเงินในส่วนที่ไม่ได้ท าจริงออก ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ควรหักเงินค่าจ้างตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ควรหักเงินเฉพาะในส่วนของบ่อพัก คสล. 7 บ่อ 
เท่านั้น ส่วนการทาสีเครื่องหมายจราจรบนผิดทางต้องจ่ายตามสัญญา เพราะเป็นงานเหมารวม โดยผู้ฟ้องคดีได้
มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเสนอให้มีการตรวจรับงานดังกล่าวโดยไม่ผ่านประธานกรรมการตรวจการจ้างก่อน 
จากนั้นนายกเทศมนตรีได้อนุมัติให้จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างตามความเห็นของผู้ฟ้องคดี ต่อมามีการร้องเรียนว่า                
ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบช่วยผู้รับเหมา จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  ซึ่งผลสรุปว่า 
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และกระท า
การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ควรลงโทษปลดออกจากราชการ   
          /จึง...                    
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จึงมีค าสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์และคณะกรรมการมีมติให้ยกค าอุทธรณ์ ผู้ฟ้อง
คดีจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาสรุปได้ว่า ในการคิดค านวณการ
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างกรณีไม่อาจท างานตามสัญญา แม้ว่าสัญญาจะก าหนดให้จ่ายแบบ “เหมารวม” 
จะต้องพิจารณาจากปริมาณการท างานจริงเป็นส าคัญ รวมทั้งการเสนอความเห็นในฐานะกรรมการการตรวจ
การจ้าง จะต้องเสนอผ่านประธานกรรมการการตรวจการจ้างก่อน ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยืนยันให้คิดค่างานแบบ
เหมารวมโดยเสนอต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินตามสัญญา   
ถือเป็นการกระท าการข้ามชั้นผู้บังคับบัญชา และยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการตรวจการจ้าง       
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานย่อมสามารถรักษาประโยชน์ของทางราชการได้ดี ดังนั้น การเสนอความเห็นให้
จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง โดยไม่หักส่วนที่ไม่ได้ท างานจริงออกและยังชักจูงกรรมการอ่ืนให้เห็นคล้อยตามตน ถือเป็น
การจงใจเอ้ือประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ท าให้หน่วยงานเสียหาย ท าให้เทศบาลต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนมากให้ผู้
รับจ้างไปโดยไม่สมควร พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้างแรง ค าสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้อง
คดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมแก่กรณีที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.71/2559) 

๑๐. จิดาภา มุสิกธนเสฎฐ์ (๒๕๖๐) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ ผู้รับจ้างท างานไม่เสร็จ ดังนี้  ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ ๑.๑ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๑ (๒) ก าหนดให้ “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทาง
วิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลอง
หรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจ
นับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ” ปัจจุบันก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรืองานจ้างไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๒) ๑.๒ ความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดทาง
วินัยอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และกระท าการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงตามาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕  ทั้งนี้  กรณีอุทาหรณ์เทียบได้กับโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม วางหลักว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือ
ผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ๑.๓ ความผิด
อาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ วางหลักว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบั ติหน้าที่โดยทุจริต               
ต้องระวางโทษ ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้  กรมทางหลวงชนบท มีค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตาม        
มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีขณะที่ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งนายช่าง
เครื่องกล ๕ ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับ นาย พ. และ 
นาง ส. ในงานจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยร่วมกันลงลายมือชื่อตรวจรับงานซ่อมในใบตรวจรับพัสดุ ทั้งที่        
งานซ่อมยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจึงส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนด  แต่มีการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์             
คันดังกล่าวให้กับผู้รับจ้าง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๑ (๒) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย   
          /การพัสดุ...          
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การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท าให้ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้รับความเสียหาย เป็นความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการและเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และกระท าการอันได้
ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และมีความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตาม
มาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญากรมทางหลวงชนบท มีค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตาม
มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีขณะที่ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งนายช่าง
เครื่องกล ๕ ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับ นาย พ.             
และ นาง ส. ในงานจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยร่วมกันลงลายมือชื่อตรวจรับงานซ่อมในใบตรวจรับพัสดุ             
ทั้งที่งานซ่อมยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจึงส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนด  แต่มีการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์
คันดังกล่าวให้กับผู้รับจ้าง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๑ (๒) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย              
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท าให้ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้รับความเสียหาย เป็นความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริต           
ต่อหน้าที่ราชการ และกระท าการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
และมีความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิด                    
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ดังนั้น การกระท าของผู้ฟ้องคดีเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และ
มาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี
ออกจากราชการตามมติของของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงชอบด้วยกฎหมาย 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที ่ฟ. 20/2560) 

 ๑๑. นิตา บุณยรัตน์ (2560) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง คณะกรรมการประเมินมีมต ิ
ให้แก้ผลงานหลายครั้ง เกินความจ าเป็นหรือไม่ ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ
ที่ดี คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการจะต้องไม่กระท าการในลักษณะที่เป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่
จ าเป็นแก่ผู้เสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมิน หากคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและประเมินผลงานทาง
วิชาการแล้วเห็นว่า มีเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือประเด็นใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ก็สมควรที่จะมีมติ                
ให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็น  ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนในคราวเดียวกัน และหากผู้ขอรับการประเมินได้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อสังเกตนั้นแล้ว การตรวจสอบในครั้งถัดไป จะต้องตรวจสอบในประเด็นตามที่เคยได้ให้ข้อสังเกตไว้ 
นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักการส าคัญของการตรวจสอบการใช้อ านาจดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการว่า ถือเป็นดุลพินิจโดยแท้ในทางวิชาการที่ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงการใช้
ดุลพินิจ โดยเข้าไปตรวจสอบเนื้อหาสาระของผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควร
ผ่านการประเมินผลงานหรือไม่ แต่อย่างใด แต่มีอ านาจตรวจสอบการใช้ดุลพินิจว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
และหากการใช้อ านาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองจะเพิกถอนการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น            
๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช านาญ
การพิเศษ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด เดิม)                 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้ตรวจผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ผู้ฟ้องคดี
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหม่ในครั้งท่ี ๒ ในเรื่องอ่ืนอีกที่แตกต่างจากเรื่องเดิมทั้งท่ีได้พิจารณาเรื่องนั้น   
          /เสร็จแล้ว...           
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เสร็จแล้ว จึงเป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓          
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ น าผลการประเมินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาพิจารณาประกอบการ
วินิจฉัยมีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษา
ให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในส่วนที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ           
โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีมติ โดยมีข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด าเนินการประเมินผลงานทาง
วิชาการของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด ที่ อ. ๙๘๒/๒๕๕๙) 
 ๑2. ธัญธร ปังประเสริญ (2560) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ไม่แจ้งว่า อุทธรณ์ต่อใคร 
มีผลอย่างไรต่อระยะเวลาอุทธรณ์ ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 วางหลักว่า ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ให้ระบุกรณี
ที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งการยื่นค าอุทธรณ์หรือโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว    
ไว้ด้วย และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งนับใหม่
ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่า
หนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง  ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ค าสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี    
เป็นค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ได้ เมื่อนายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ระบุไว้ท้ายค าสั่งแต่เพียงว่า    
หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะอุทธรณ์ค าสั่ง ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง เป็นการระบุ        
แต่เฉพาะกรณีที่อาจอุทธรณ์และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ค าสั่งเท่านั้น มิได้ระบุผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณา
อุทธรณ์หรือผู้มีอ านาจหน้าที่รับค าอุทธรณ์ไว้ด้วย จึงถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 40 วรรคหนึ่ง        
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ฉะนั้น ระยะเวลาส าหรับการยื่นอุทธรณ์จึงต้อง 
เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวอย่างครบถ้วน และถ้าไม่มี            
การแจ้งใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาอุทธรณ์ดังกล่าวจะขยายออกเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดี                 
ได้รับแจ้งค าสั่ง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. 5/2558)  
 13. นิตา บุณยรัตน์ (2560) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง เผาท าลายเอกสารลามไหม้
สวนยาง ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่      
พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่
หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงสิทธิเรียก
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและ
ความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้  ถ้าการละเมิดเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิด
ดังกล่าวออกด้วย ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดี
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งตามอ านาจหน้าที่  โดยชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย         
การด าเนินการท าลายเอกสารจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน จึงเป็นกรณี              
ที่ผู้ฟ้องคดีได้กระท าละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกท้ังเมื่อผู้ฟ้องคดีท่ี 1 , 2 , 5 เผาท าลายเอกสาร 
          /จ านวน… 
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จ านวน 20 กล่อง ซึ่งเป็นปริมาณมากในคราวเดียวกันในที่โล่ง โดยใช้น้ ามันราด เป็นเหตุให้เกิดกองไฟ                     
ขนาดใหญ่ เมื่อมีลมแรงพัดเข้าสู่กองไฟ จึงท าให้เอกสารที่ติดไฟปลิวไปตามลมลุกไหม้กองขยะใกล้เคียงและ
สวนยางของประชาชนในบริเวณนั้น เหตุการณ์ดังกล่าวบุคคลในวิสัยและพฤติการณ์เดียวกันกับผู้ฟ้องคดี                 
ย่อมรู้ได้ว่าอาจเกิดขึ้นไป การเผาท าลายเอกสารจ านวนมาก จึงต้องใช้ความระมัดระวังโดยไม่สมควรใช้วิธีการ
ดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเลือกใช้วิธีการดังกล่าวในการเผาท าลายเอกสาร จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และการที่ไฟลุกลามออกไปพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่สวนยางของประชาชน ผู้ฟ้องคดีที่ 1 , 2 , 5 จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งการละเมิด
ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ส่วนผู้ฟ้องคดีท่ี 3 , 4 ไม่ได้ร่วมในการกระท าละเมิดด้วย จึงไม่ต้องรับผิดและเมื่อไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 
มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการหรือคู่มือในการด าเนินการไว้โดยเฉพาะ รวมทั้งไม่มีมาตรการใด ๆ เช่น           
การอบรม แนะน าหรือฝึกซ้อมเพ่ือป้องกันอันตรายจากการเผาท าลายเอกสารและวัสดุที่มีปริมาณมาก ทั้งที่           
มีการเผาท าลายเอกสารประจ าทุกปี แต่กลับให้เจ้าหน้าที่หาสถานที่เผาท าลายด้วยตนเอง จึงถือว่าความ
เสียหายส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากความบกพร่องของระบบและวิธีบริหารจัดการในเรื่องการท าลายเอกสาร          
ในสาขาต่างจังหวัดผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 จึงหักส่วนรับผิดด้วย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 515/๒๕๕9) 
 14. สุนันทา ศรีเพ็ง (2560) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง           
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ตรวจสอบปีเกิดให้ถูกต้อง ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ 1.1 มาตรา 2๘ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 วางหลักว่า ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่
อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐาน
ของคู่กรณี 1.2 มาตรา ๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วางหลักว่า การนับอายุของบุคคล ให้เริ่ม
นับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิด ให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัย 
ที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใด ให้นับอายุบุคคลนั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด          
๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ 2.1 เมื่อผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า เกิดปี พ.ศ. 2495 แต่เหตุที่ทะเบียนประวัติ ระบุว่า เกิดปี 
พ.ศ. 2492 เนื่องจากมีการแก้ไขปี พ.ศ. เกิด จึงเป็นการโต้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อมีอายุ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมีหน้าที่
ตรวจสอบและพิจารณาข้อโต้แย้งดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้มีหน้าที่เพ่ือพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่ง จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2.2 วันที่และเดือนเกิด
ของผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อหลักฐานส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไม่ได้ระบุวันที่และเดือน
เกิดไว้และใบสุทธิของโรงเรียน ระบุว่า เกิดวันที่ 16 ตุลาคม 2495 ก็เป็นเพียงหลักฐานที่รับรองว่า ผู้ฟ้องคดี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้น มิใช่หลักฐานที่รับรอง วัน เดือน ปีเกิดโดยตรง จึงไม่อาจ       
ฟังยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดในวันดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่รู้ปีเกิด แต่พ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิด การนับอายุ
บุคคลจึงให้เริ่มนับตั้งแต่ต้นปีปฏิทิน ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๖ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ 1 มกราคม 2495 และครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
เมื่อครบ 60 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2555 และ 2.3 การมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากต าแหน่งในขณะที่มีอายุ 
ยังไม่ครบ 60 ปี ซึ่งยังไม่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อันเป็นการกระท า
ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย เป็นค่าเสียสิทธิในการรับเงินเดือนหรือ            
          /เงิน... 
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เงินตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนจากทางราชการ ซึ่งเป็นความเสียหายโดยตรงจากค าสั่งที่ไม่ชอบ          
ด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 1434/2558) 
 ๑5. นายปกครอง (2561) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับงานจ้างด้วยสายตา ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ 1.1 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ข้อ 5 วางหลักว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับ
การควบคุมการเงินของรัฐ ตามที่ก าหนดในหมวด ๒ นี้ ถือว่า กระท าความผิดวินัยทางงบประมารและการคลัง 
ต้องรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้ ข้อ 44 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ควบคุมงาน
หรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ 
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 3 และ 1.2 มาตรา 9 8 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 วางหลักว่า โทษทางปกครอง     
มีดังต่อไปนี้ (1) ภาคทัณฑ์ (2) ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน (3) ปรับทางปกครอง ซึ่งจะลงโทษปรับเป็น
เงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูกลงโทษมิได้ และการพิจารณาโทษให้ค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรม
ที่กระท าผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่า การจ้างตามสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุม
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย การพัสดุหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น กล่าวคือ สัญญาก าหนดงานวัสดุอุปกรณ์ประกอบสวนก าหนดให้มีเสาไฟฟ้ารูปหงส์ท าด้วยอลูมิเนียม 
จ านวน 14 ต้น งานดินถมได้ก าหนดให้ผู้รับจ้างถมดินพร้อมบดอัด จ านวน 1,511 ลูกบาศก์เมตร ในการตรวจ
การจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง โดยมีปลัดเทศบาลในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน
จ้างตามใบตรวจรับงานจ้าง จากรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและตรวจรับงานด้วยสายตาโดยสังเกต
จากลักษณะรูปร่างภายนอกและวัดขนาด และเห็นว่า งานจ้างถูกต้องตามสัญญาสมควรจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
ผู้รับจ้าง ดังนั้น การที่รายงานไม่ได้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้และได้ตรวจสอบงาน
จ้างที่ผู้รับได้ส่งมอบด้วยสายตา เป็นเพียงการพิจารณาจากภายนอก ไม่เพียงพอที่จะยืนยันชนิดของวัสดุที่ใช้ให้
ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา อันเป็นการท าให้หน่วยงานของรับได้รับความเสียหาย จากการรับเอางานที่
ไม่ได้คุณภาพตามที่ประสงค์ไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดท าบริการสาธารณะ และต้องจ่ายเงินค่าจ้างเกินไป
กว่า ปริมาณงานที่ท า และถึงแม้เจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการแก้ไขและผู้รับจ้างได้คืนเงินส่วนที่จ่ายเกิ นไปแล้ว    
ก็ตามถือว่าความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังได้เกิดเป็นความผิดส าเร็จแล้ว การที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดโทษปรับทางปกครองแก่ปลัดเทศบาลในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างให้รับผิดเป็น 
“ค่าปรับทางปกครอง” เท่ากับเงินเดือน 5 เดือน และให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนช าระค่าปรับ           
จึงชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อง. 1/2561) 

๑6. นายปกครอง (2561) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
เปิดเผยให้บุคคลอ่ืนทราบได้หรือไม่ ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ ข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ ฟ้องคดีร้องขอ                   
เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และเมื่อเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้นั้น คือ เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น หรือบุคคลที่เจ้าของข้อมูลข่าวสารนั้น ให้ความ
ยินยอม หรือบุคคลที่มีสิทธิตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น และตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒/
๒๗๒๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ได้วางแนวทางปฏิบัติว่า การขอคัดและรับรองทะเบียน ชื่อบุคคล    
          /ต้อง...                 
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ต้องด าเนินการ โดยเจ้าของทะเบียนชื่อบุคคลหรือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการ ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้      
การที่ผู้ ฟ้องคดียื่นค าร้องขอคัดส าเนาค าขอเปลี่ยนชื่อตัวและค าขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนของ                 
น.ส. ข. และ นาย ค. ดังนั้น หัวหน้าฝ่ายทะเบียนจึงไม่อาจเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ฟ้องคดีโดยปราศจากความ
ยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลได้ และผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลทั่วไป และเป็นคู่กรณีที่มีการฟ้องร้อง         
เป็นคดีความ การยื่นค าร้องขอโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลนั้น ค าสั่งไม่อนุญาตให้คัด
และรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๑๕/
๒๕๖๐)    
 ๑7 . ลุงเป็นธรรม (2561) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง  จ าเป็นใช้รถส่วนตัว              
เพ่ือประโยชน์ราชการ เกิดความเสียหาย ผู้ใดรับผิด ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8 วางหลักว่า วรรคหนึ่ง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด        
ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย เพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่
ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการนั้นไปด้วย
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง วรรคสอง สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง              
จะมีได้เพียงใด ให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์             
โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนความเสียหายก็ได้ วรรคสาม ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง                  
ของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการด าเนินการงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดั งกล่าวออกด้วย              
๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ นายรักชาติ (นามสมมุติ) เป็นครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ท าหน้าที่สอนหนังสือและได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและเป็นกรรมการที่มีอ านาจ            
ลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินในวันเกิดเหตุ ครูรักชาติได้รับมอบหมายจาก ผู้อ านวยการโรงเรียนให้ไปเบิกเงินที่
ธนาคาร เพ่ือเป็นเงินส ารองในการไปดูงานของคณะครูของโรงเรียน โดยครูรักชาติจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว 
เพราะโรงเรียน ไม่มีรถยนต์ราชการและไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรถยนต์  หลักจากเบิกเงินเสร็จ ก็ได้เดินทาง
กลับโรงเรียน ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุโดยรถยนต์ของครูรักชาติได้ชนเด็กหญิง อายุ  7 ปี ที่วิ่งย้อนกลับไป       
ถนนฝั่งตรงข้าม เพ่ือหลบรถยนต์อีกคันที่แล่นสวนทาง ท าให้เด็กหญิงเสียชีวิต ครูรักชาติได้ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่มารดาของเด็กผู้ตายเป็นเงิน 250,000 บาท ในส่วนคดีอาญาถึงที่สุดศาลลงโทษจ าคุกแต่ให้รอ               
การลงอาญา 2 ปี ต่อมาครูรักชาติได้ยื่นค าร้องขอให้ต้นสังกัดคืนเงิน แต่ สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด              
มีค าสั่งปฏิเสธการจ่ายเงินคืนตามความเห็นของกรมบัญชีกลางที่เห็นว่า เป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของครูรักชาติ จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อมาครูรักชาติไม่เห็นด้วย             
จึงอุทธรณ์ค าสั่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณายกอุทธรณ์ ต่อมาครูรักชาติ (ผู้ฟ้องคดี)       
จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง โดยฟ้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ก.                     
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เลขาธิการ สพฐ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) สพฐ.(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) โดยขอให้ศาลมีค าพิพากษา                 
เพิกถอนค าสั่งของ สพฐ. ที่ปฏิเสธการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด
เห็นตรงกัน มีค าพิพากษาสรุปสาระส าคัญได้ว่า ครูรักชาติ (ผู้ฟ้องคดี) นอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่สอนหนังสือ 
แล้ว ยังได้รับมอบหมายจาก ผอ.โรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนอีกด้วยและในฐานะ
ที่เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อเบิกจ่ายเงิน ต้องไปติดต่อเบิกเงินที่ธนาคาร จึงถือว่าการขับรถยนต์               
ไปและกลับระหว่างโรงเรียนและธนาคาร  เพื่อเบิกเงินเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคด ีในฐานะเจ้าหน้าที่ 
          /การเงิน… 
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การเงินการที่ผู้ฟ้องคดีกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย อันเนื่องมาจากการขับรถยนต์เพ่ือไปปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นการกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก และการที่ สพฐ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3)  ไม่จัดให้มี
รถยนต์ราชการและพนักงานขับรถยนต์ไว้ประจ าโรงเรียน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องขับรถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติ
หน้าที่เบิกเงินที่ธนาคารจนเกิดเหตุละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงมีส่วนในการเกิดความเสียหายในครั้งนี้ด้วย 
ฉะนั้น เมื่อการละเมิดเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 3 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 50 % ของค่าเสียหายทั้งหมด ที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายให้แก่มารดาของเด็กผู้ตาย
เป็นเงิน 250,000 บาท โดย 50 % คิดเป็นเงิน 150,000 บาท (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่              
อ. 1293/2559) 
 ๑๘. นายปกครอง (๒๕๖๒) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง การลงโทษทางวินัย                       
ต้องเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระท าผิด ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ ๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง            
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 46 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า ลูกจ้างประจ าต้องรักษา
ชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ 
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วข้อ 52 วางหลักว่า ลูกจ้างประจ าผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจ           
สั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ๑.2 ก.พ. ในฐานะเป็นองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลของส่วนราชการต่าง ๆ วางแนวทางการลงโทษกรณีการเล่นการพนัน มีการลงโทษ        
ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดี คือ ลูกจ้างประจ ากรมชลประทาน 3 คน               
ถูกต ารวจจับกุมด าเนินคดีฐานร่วมกันเล่นพนันไฮโลว์ เอาทรัพย์สินโดยผิดกฎหมาย ศาลยุติธรรมได้พิพากษา
ลงโทษปรับ ต่อมาผู้บังคับบัญชา คือ อธิบดีกรมชลประทานตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และมีค าสั่ง
ปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และถูกยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดี
จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้มีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการและมติที่ยกอุทธรณ์             
ศาลปกครองพิจารณาแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงลูกจ้างประจ าไม่ได้มีหน้ าที่ในการกวดขันการกระท าผิด
กฎหมาย โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลอาคารของหน่วยงาน ไม่ได้มีหน้าที่ติดต่อหรือบริการประชาชนโดยตรง 
และไม่ได้เป็นเจ้าส านักหรือเล่นการพนันเป็นอาจิณ และได้กระท านอกเวลาราชการ มิได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ การกระท าจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อ 46 ของระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 แต่เป็นเป็นความผิดวินัยตามข้อ 46 
วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกันนี้ ดังนั้น การที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและลงโทษ          
ปลดออกจากราชการ และมติที่ยกอุทธรณ์ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ก.พ. ในฐานะเป็นองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของส่วนราชการต่าง ๆ ได้วางแนวทางการลงโทษกรณีการเล่นการพนัน กรณีการกระท าผิด
ลักษณะดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดยมีการลงโทษตัดเงินเดือน และ ลดเงินเดือน ดังนั้ น การลงโทษจึงต้อง
ค านึงถึงระดับโทษที่ส่วนราชการอ่ืนลงโทษด้วย และส าหรับแนวทางการลงโทษตามมติคณะรัฐมนตรี               
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 ถือเป็นเพียงค าแนะน าให้ส่วนราชการน าไปประกอบการพิจารณาไม่ได้
หมายความว่า ข้าราชการผู้ใดกระท าผิดฐานเล่นการพนันแล้ว จะต้องเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงทุกกรณี 
ดังนั้น การลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างประจ าตามตามข้อ 46 วรรคหนึ่ง  ของระเบียบกระทรวง              
การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ซึ่งมิใช่วินัยอย่างร้ายแรง จึงจะชอบด้วยกฎหมาย  
ส าหรับการลงโทษว่ามีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและลงโทษปลดออกจากราชการตามข้อ 46 ของระเบียบ
ดังกล่าว จึงมิชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.142/2559) 
          /๑๙…. 
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๑๙. ลุงเป็นธรรม (๒๕๖๒) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง           
อ้างไม่มีพยานรู้เห็น เป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ 1.๑ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 82 (10) วางหลักว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการ            
อันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มิให้เสื่อมเสีย มาตรา 83 (8) วางหลักว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม                
โดยต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. มาตรา 84 
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 81 และ มาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้าม          
ตามมาตรา 83 ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย มาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ซึ่งวางหลักว่า                     
การกระท าผิดวินัยในลักษณะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง คือ การกระท าอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ที่พิพาท) เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์                  
วางหลักว่า ข้อ 19 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ข้าราชการองค์การบริหารต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ         
อันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่ว ข้อ 19 วรรคสอง ก าหนดว่า การกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษ       
ที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว      
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้  ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครูได้กระท า
การลวนลามและอนาจารแก่นักเรียนหญิงผู้เป็นศิษย์  โดยผู้ฟ้องคดีให้การยอมรับว่า ได้โอบกอดและลูบคล า      
ไปตามร่างกายผู้เสียหายซึ่งมีฐานะเป็นศิษย์ และแม้จะอ้างว่า กระท าไปโดยขาดสติยั้งคิด ไม่มีเจตนาก็ตาม 
การกระท าดังกล่าวก็เป็นการลวนลามทางเพศและเป็นการกระท านาจารต่อผู้เสียหายแล้ว  และเนื่องจาก         
โดยสภาพของการเป็นข้าราชการครูย่อมได้รับการยกย่องนับหน้าถือตาจากบุคคลทั่วไปว่า เป็นผู้มีเกียรติศักดิ์
และศักดิ์ศรี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี เป็นผู้ที่สังคมยกย่อง และให้เป็นแบบอย่างที่ดี                
ของสังคมต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และข้าราชการครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนและให้
ความรู้แก่นักเรียน แต่ได้ประพฤติตน ให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของตน โดยได้กระท า 
การอนาจารแก่ผู้เป็นศิษย์ และการที่อ้างว่า ไม่มีพยานรู้เห็นจึงไม่เป็นความผิดนั้นฟังไม่ขึ้น เพราะการกระท า
อนาจารต่อศิษย์แม้ไม่มีคนรู้เห็นก็ยังคงถือว่า เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง การลงโทษปลดออก        
จากราชการแทนที่จะไล่ออกจากราชการ ถือได้ว่าเป็นเหตุอันควรปรานีต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว ค าสั่งลงโทษปลดออก
จากราชการเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.117/2561) 

2๐. นายปกครอง (2562) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ใช้อุปกรณ์ส านักงานถ่ายภาพ 
ลามก เมื่อภาพหลุดไม่พ้นต้องรับผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ ๑.1 มาตรา ๑๔(๔)              
หรือ (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 1.๒ มาตรา ๙๘ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (ปัจจุบัน คือ มาตรา ๘๕(๔)                  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) วางหลักว่า การไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ 
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาหรือให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนและสังคมทั่วไป ถือว่า 
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้             
          /กล้อง... 
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กล้องวิดีโอของหน่วยงาน ซึ่งเป็นพัสดุครุภัณฑ์ที่มีไว้เพ่ือประโยชน์ในราชการมาใช้บันทึกภาพการมีเพศสัมพันธ์
ของชายอ่ืนกับคนรักของตน โดยบันทึกภาพด้วยตนเองไว้ในแผ่นซีดีแล้วน ามาเก็บไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีรับราชการมา
นานและโดยต าแหน่งหน้าที่แล้ว ย่อมมีวุฒิภาวะหรือรู้ได้ว่า ควรหรือไม่ควรกระท าการใด และอาจคาดหมาย        
ได้ว่า หากภาพหลุดออกไปสู่สาธารณะ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชายอ่ืนและคนรักของตนหรือมีผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสังคม ซึ่งผู้ฟ้องคดีควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการเก็บรักษาภาพไม่ให้หลุด
ออกไปสู่ภายนอก และต่อมามีภาพหลุดดังกล่าวออกมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ IP address ซึ่งเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงาน แต่ไม่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้เผยแพร่ เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐและบุคคลที่อยู่
ในภาพได้รับความเสียหายถือเป็นพฤติการณ์ที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาหรือให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนและสังคมทั่วไป ถือว่า                   
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง (ปัจจุบัน คือ 
มาตรา ๘๕(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) การมีค าสั่งลงโทษปลดออกจาก
ราชการ จึงชอบด้วยกฎหมาย(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที ่ฟ 41/2559) 

2๑. นิตา บุณยรัตน์ (2562) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง กระท าผิดนอกเวลาและเป็น 
เรื่องส่วนตัวโดยแท้ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ เป็นอ านาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   
และจะต้องเป็นไปตามข้อ8(1) ถึง (1) ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ๒. ข้อเท็จจริง
เรื่องนี ้เป็นการกระท าความผิดนอกเวลาราชการในเวลากลางคืนของบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จ านวน 76 มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกิน 50 มิลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และศาลแขวงได้พิพากษาว่า กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงโทษจ าคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจ าคุกให้รอไว้มีก าหนด 2 ปี 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจาก สพฐ.ได้มีประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับ 
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544  ทั้งนี้ จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งถึงมาตรการในการลดและ
ป้องกันอุบัติเหตุ จ านวน 5 ข้อ เขตพ้ืนที่การศึกษาได้แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยข้อ 4 
ก าหนดให้ข้าราชการที่ถูกด าเนินคดีจากการกระท าผิดวินัยจราจร เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ จะไม่ได้
รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและงดบ าเหน็จ ซึ่งเรื่องนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยสรุปสาระส าคัญได้ว่า มาตรการ
จังหวัดในการลดและป้องกันอุบัติเหตุเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์นอกเหนือจากมติคณะรัฐมนตรี แม้จะเป็น
พฤติกรรมที่ไม่สมควร แต่ไม่ถึงขนาดเมาสุราในที่ชุมชนหรือมีพฤติการณ์อ่ืนที่ท าให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือถูกติ
เตียนรังเกียจจากประชาชนทั่วไป จนเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ ราชการ การไม่เลื่อน          
ขั้นเงินเดือน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนค าสั่งและมติ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่               
อ. ๑2๕/๒๕๖๐) 

2๒. ลุงเป็นธรรม (2562) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ข้าราชการครูฯ โกงอาหารเด็ก 
ระหว่างสอบสวนไม่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ 1.1 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 70 วางหลักว่า กรณีที่มีเหตุผลความ จ าเป็น 
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร 

         /ทางการศึกษา… 
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ทางการศึกษา ประจ าส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี เป็นการ  ชั่วคราวโดยให้พ้น
จากต าแหน่งหน้าที่เดิมได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน กฎ ก .ค.ศ. 1.2 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ       
สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
พ.ศ. 2550 ข้อ 1(1) วางหลักว่า ให้ปลัดกระทรวงเลขาธิการ อธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ                             
เทียบเท่าหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี  เป็นการชั่ วคราว โดยให้ พ้น                        
จากต าแหน่งหน้าที่เดิมได้ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น คือ เมื่อข้าราชการครูฯ มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณี                  
เป็นที่สงสัยว่า กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในต าแหน่งหน้าที่เดิมต่อไป จะเป็นอุปสรรค               
ต่อการสืบสวน การสอบสวน หรืออาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ  ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ผู้ ฟ้องคดี                     
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน มีหน้าที่จัดการศึกษาในโรงเรียน ตลอดจนมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้
จ่ายเงินและเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินของโรงเรียน ดังนั้น เมื่อศึกษาธิการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า ด าเนินการโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนไม่ครบตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินส่วนที่เหลือ 
มาให้ตนเองเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา                 
ย่อมมีอิทธิพลหรือมีส่วนได้เสียต่อข้าราชการครูฯ ในสังกัดโรงเรียนดังกล่าว ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการครูฯ ซึ่งมีอ านาจให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการครูฯ ในเรื่องความดีความชอบ ย่อมเป็นเหตุให้           
ข้าราชการครูฯ ไม่กล้าให้ถ้อยค าตามความเป็นจริง รวมทั้งอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ส าคัญในเรื่อง
ที่ท าการสอบสวน จึงเป็นกรณีที่ศึกษาธิการจังหวัดใช้ดุลพินิจพิจารณาชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีเหตุผล
ความจ าเป็นและเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด จึงมีค าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืนเป็นการชั่วคราว 2 เดือน เพ่ือความสะดวกในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้
ปฏิบัติหน้าที่หลักคือหน้าที่จัดการศึกษาในโรงเรียนฯ ในระหว่างนั้นจึงไม่มีสิทธิได้รับเ งินวิทยฐานะ                   
เพราะข้าราชการครูฯ จะมีสิทธิได้รับเงินวิทยาฐานะ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ
และปฏิบัติหน้าที่หลักของต าแหน่งที่มีวิทยาฐานะ อีกทั้งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งในระหว่างนั้น              
ด้วยเช่นกัน เพราะจะต้องเป็นข้าราชการครูฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มีเงินประจ าต าแหน่งและ
ปฏิบัติหน้าที่หลักในต าแหน่งนั้นด้วย จึงจะได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่                  
อ. 936/2559) 
 2๓. นายปกครอง (2563) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ครูพาศิษย์สาวเข้าโรงแรม         
โทษถึงออกจากราชการได้ ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 94 วรรคสาม วางหลักว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย                
โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่ว ซึ่งการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท า
การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล รับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง มาตรา 96 (5) วางหลักว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือ         
ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 6 ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย 
ซึ่งโทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) ปลดออก มีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จบ านาญ (5) ไล่ออก ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ข้าราชการครูหนุ่ม ผู้ฟ้องคดี 
          /พา...  
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พาลูกศิษย์สาววัยรุ่น ผู้เสียหาย เข้าโรงแรมและมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ซึ่งข้อเท็จจริงจากผลการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวน ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริง โดยพบผู้เสียหายระหว่าง
รอรถจึงอาสาพาไปส่งถึงบ้าน แต่ระหว่างทางเกรงว่า หากคนรักของตนเห็นจะหึงหวง จึงเปิดห้องพักโรงแรม   
อยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาสองชั่วโมงเศษ แม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่า ได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหาย 
เนื่องจากมีการตรวจร่างกายหลังจาก 72 ชั่วโมงไปแล้ว และผู้เสียหายให้การว่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศ     
ก็ตามแต่เมื่อพยาน เช่น ครูที่ปรึกษา ครูผู้ปกครอง ญาติของผู้เสียหาย ซึ่งได้รับโทรศัพท์จากผู้เสียหายให้ไปรับ
และเป็นผู้พบเห็นผู้เสียหายในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องได้ อีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหาย
ไปเป็นโรงแรม ซึ่งผู้ ฟ้องคดีในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญส านึกมากกว่าสามัญชนทั่วไป ว่าเป็นสถานที่                     
ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกันสองต่อสอง พฤติการณ์จึงเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและ
รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน และกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา 
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 94 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น ค าสั่งของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่เพ่ิมโทษไล่ออกจากราชการ และค าวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการค รูฯ                    
จึงชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 945/2561) 

๒๔. ลุงถูกต้อง (2563) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง โรงพยาบาลไม่ให้ข้อมูลการรักษา
บุตรที่เสียชีวิต จะใช้สิทธิฟ้องคดีเลยได้ไหม ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 1.1 มาตรา ๑๓ วรรคแรก วางหลักว่า ผู ใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพ์              
ขอมูลขาวสาร ตามมาตรา ๗ หรือไมจัดขอมูลขาวสารไว้ใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ หรือไมจัดหา            
ขอมูลขาวสารใหแกตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา
หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการฯ เวนแต        
เปนเรื่องเกี่ยวกับการมีค าสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ หรือค าสั่งไมรับฟงค าคัดคานตาม          
มาตรา ๑๗ หรือค าสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๕ 1.2 มาตรา ๒๕ 
วรรคแรก วางหลักว่า ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสาร           
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีค าขอเปนหนังสือหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น
จะตองใหบุคคลนั้นหรือผูกระท าการแทนบุคคลนั้น ไดตรวจดูหรือไดรับส าเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคล                
สวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และใหน ามาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 2. ข้อเท็จจริง 
นางนิว ได้ยื่นค าร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลประวัติการรักษาของบุตรชายของตน ต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล     
ของรัฐแห่งหนึ่ง โดยขอเวชระเบียนการรักษาพยาบาลเพ่ือน ามาตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิต และร้องเรียน
ความเป็นธรรมจากการที่บุตรได้เสียชีวิต แต่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งมอบให้เพียงบางส่วนโดยไม่ส่งมอบ
ขั้นตอนการรักษาและรายการให้ยาซึ่งเป็นสาระส าคัญในการพิสูจน์ความผิด นางนิวเห็นว่าการส่งเวชระเบียน
การรักษาพยาบาลไม่ครบนั้นคือการจงใจกระท าการละเมิดสิทธิผู้ป่วยของตนซึ่งเป็นมารดา จึงน าคดีมาฟ้องศาล
ปกครอง ซึ่งศาลปกครองได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้ฟ้องคดี คือนางนิว ได้ยื่นค าร้องต่อโรงพยาบาลขอเวชระเบียนการ
รักษาพยาบาลเพ่ือน ามาตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิต  ถือเป็นการใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล         
ของบุตร การที่โรงพยาบาลให้ข้อมูลไม่ครบเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  และจงใจกระท าละเมิดท าให้ได้รับความเสียหาย แต่อย่างไรก็ตาม นางนิวจะต้องใช้สิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสียก่อน เพราะกฎหมายข้อมูลข่าวสารได้ก าหนดขั้นตอน 

         /หรือ… 



18 
 

หรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ และเมื่อมีการพิจารณาค าร้องเรียนแล้ว
หรือไม่มีการพิจารณาในก าหนดระยะเวลา จึงจะสามารถใช้สิทธิฟ้องต่อศาลปกครองได้ (ค าพิพากษา                   
ศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.217/2562) 
 ๒๕. ลุงเป็นธรรม (๒๕๖๓) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ถูกลงโทษเพราะละทิ้งงานและ
ใช้คอมพิวเตอร์ราชการติดตามตลาดหุ้น ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ วรรคแรก ก าหนดว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน        
อุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และมาตรา ๔๙ วรรคแรก ก าหนดว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระท าผิดวินัย หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต้อง
สอบสวนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า เว้นแต่เป็นกรณีการกระท าผิดวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็น
กรณีความผิด ที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด จะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ 
น.ส.ดัชนี เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งอยู่ภายใต้พระราช              
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ก าหนดให้ข้าราชการต้องขยันหมั่นเพียร
และเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ อุทิศเวลาให้ราชการอย่างเต็มที หากฝ่าฝืนก็อาจถูกสอบสวนและ              
ถูกลงโทษทางวินัยได้ น.ส.ดัชนี ถูกร้องเรียนว่าละทิ้งงานเพ่ือไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นและตลาด
หลักทรัพย์ มหาวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดี) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผลการ
สอบสวนสรุปว่า น.ส.ดัชนี ได้มาท างานที่ภาควิชา แต่กลับไปอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยใช้เวลา
ราชการในปีเดียวกัน เฉลี่ยวันละ 1-5 ชั่วโมง คิดรวมเป็นเวลาราชการ 33 วัน เข้าไปใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้น
ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการกระท าดังกล่าวส่งผลต่องาน โดย น.ส.ดัชนี 
ไม่มารับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจมาวิเคราะห์ ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานในภาควิชาท าให้สิ่งส่งตรวจเสียหาย
และมีงานค้าง ซึ่งคณบดีคณะแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ จึงมีค าสั่ง
ลงโทษตัดเงินเดือน จ านวนร้อยละ 5 เป็นเวลา 5 เดือน น.ส.ดัชนี ไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์น าคดีมาฟ้องศาล
ปกครองขอให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าวเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่รับฟังข้อโต้แย้งแสดงพยาน               
หลักฐาน ขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จริง เป็นเพียงการหาพยานเบื้องต้นตามที่มีการร้องเรียน เพ่ือพิจารณาว่า          
มีมูลหรือไม่ โดยรวบรวมข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา ในชั้นนี้จึงเป็นเพียงขั้นตอนภายใน ไม่จ าเป็นต้องแจ้ง                 
ผลการสืบสวน หรือให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
คณบดีคณะแพทย์ผู้บังคับบัญชามีอ านาจแต่งตั้งคณะการสอบสวนได้   ในการสอบสวนได้เปิดโอกาสให้               
น.ส.ดัชนี โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานโดยชอบแล้ว น.ส.ดัชนี กระท าผิดวินัยหรือไม่นั้น เมื่อลักษณะงาน
เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์การวินิจฉัยโรค ย่อมขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่เป็นไป  
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว น.ส.ดัชนี จึงต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และควรอยู่ภายในสถานที่                      
ที่ผู้บังคับบัญชาจัดไว้ให้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น น.ส.ดัชนี จึงมีพฤติการณ์ไม่อยู่ในที่ท างานและไม่มา
ปฏิบัติหน้าที่บ่อยครั้ง เข้าข่ายไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 
จ านวนร้อยละ 5 เป็นเวลา 5 เดือน ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว  (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด                   
ที ่อบ.9/2562) 
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 ๒๖. ลุงเป็นธรรม (๒๕๖๓) ได้กล่าวในอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง ทิ้งงานเพราะถูกตามทวงหนี้ 
ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ 1.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
พ.ศ. 2547 มาตรา 87 วรรคแรก วางหลักว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา            
อุทิศเวลาของตน ให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ วรรคสอง 
วางหลักว่า การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ               
อย่างร้ายแรงหรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผ ล      
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบั ติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัย     
อย่างร้ายแรง มาตรา 99 ก าหนดว่า เมื่อได้ด าเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 98 แล้ว ถ้าฟังได้ว่า            
ผู้ถูกกล่าวหามิได้กระท าผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง ถ้าฟังได้ว่ากระท าผิดวินัยให้ด าเนินการตามมาตรา 100                 
และในกรณีที่กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุผลอันควรลดหย่อน               
ผ่อนโทษ ห้ามมิให้ลงโทษต่ ากว่าปลดออก ๑.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549                    
ข้อ 2 วางหลักว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในกรณีดังต่อไปนี้                     
เป็นกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะด าเนินการทางวินัย ตามมาตรา 100 วรรคสี่ หรือ
มาตรา 104 (1) โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ กล่าวคือ (1) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษ
จ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (2) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่ อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินสิบห้าวัน และผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ                
มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ (3) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ
ได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้มีการบันทึกถ้อยค ารับ
สารภาพเป็นหนังสือ ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้  ผู้ฟ้องคดีเป็นครูได้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในคราว
เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้อ านวยการโรงเรียนจึงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง ภายหลังการสืบสวนคณะกรรมการฯ รายงานผลว่าไม่สามารถติดต่อผู้ฟ้องคดีได้ อีกท้ังจากหลักฐาน
ที่มีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีกระท าการฉ้อโกงเงินและมีการด าเนินคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการ
เกินกว่า 15 วัน จึงเชื่อได้ว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาหนี้สินและคดีฉ้อโกง พฤติการณ์จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า  15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจึงเป็นความผิดวินัยร้ายแรง กศจ.
พิจารณาแล้วได้มีค าสั่งไล่ออกจากราชการผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสั่งลงโทษไล่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาล
ปกครองมีค าพิพากษาหรือเพิกถอนค าสั่งลงโทษ ศาลปกครองพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีมีหมายจับในคดีฉ้อโกงและ
ถูกติดตามทวงหนี้ซึ่งเป็นการขาดราชการที่อยู่ระหว่างการถูกด าเนินการคดีและถูกติดตามทวงหนี้ จึงเป็นกรณี  
ที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน แล้วไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่
อีกเลย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
อันเป็นการกระท า ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง การที่มีค าสั่งลงโทษไล่ออกจาก
ราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ.201/2562) 
 
 
          /๒7…. 
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๒7. แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (2544-2552) ได้กล่าวในคดีปกครอง เรื่อง กรณีการออก
ใบเสร็จรับเงินข้ามหมายเลขคุมใบเสร็จ ดังนี้  ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติระเบียบ               
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕51 มาตรา 85 วางหลักไว้ว่า การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้            
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต (4) การกระท า    
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และมาตรา ๙๗ วางหลักไว้ว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท า 
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ นายแดง เจ้าพนักงานขนส่ง                   
ช านาญงานปฏิบัติหน้าที่ออกใบเสร็จรับ เงิน ได้ท าการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจ านวน 2 รายการ                               
ออกใบเสร็จรับเงินข้ามหมายเลขคุมใบเสร็จและมีการปรับฐานขอมูลผิดปกติ จากการสืบสวน นายแดง                 
ให้ถ้อยค าสารภาพว่า ได้กระท าผิดจริงและได้มีการบันทึกเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน และต่อมานายแดง              
ก็ไดน าเงินสงคืนใหแก่ทางราชการครบถวน อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีค าสั่งไล่นายแดงออกจากราชการ 
นายแดงจึงอุทธรณ์ค าสั่ง แต่คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม มีมติให้ยกอุทธรณ์ นายแดงจึงน าคดีมาฟอง
ต่อศาลปกครอง และศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเรื่องนี้  มีสาระส าคัญว่า เมื่อนายแดงได ใหถอยค า                
รับสารภาพวา ไดกระท าผิดจริงและ ไดมีการบันทึกถอยค ารับสารภาพเปนหนังสือตอผูมีหนาที่สืบสวน กรณีจึง
ถือไดวาเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงการด าเนินการทางวินัยจะงดการสอบสวนก็ได้ ในกรณีนี้เป็นการ
กระท าผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ซึ่งมีโทษปลดออกหรือ           
ไล่ออกจากราชการ ตามมาตรา 85 (1) และ (4)  และมาตรา 97 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และคณะรัฐมนตรีมีมติก าแนวทางการลงโทษให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียว 
การน าเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจาก
ราชการ เมื่ออธิบดีกรมการขนสงทางบกได้มีค าสั่งลงโทษไล่นายแดงออกจากราชการ จึงเป็นค าสั่งที่ชอบ                              
ด้วยกฎหมายและเหมาะสมกับความผิดแล้ว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ.๕/๒๕๖๑) 

๒8. แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (2544-2552) ได้กล่าวในคดีปกครอง เรื่อง การไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕51  มาตรา 85 วางหลักไว้ว่า การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้                      
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตและมาตรา ๙๗ 
วางหลักไว้ว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย  อย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก                 
๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ น.ส.สวย รับราชการต าแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 3 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้น า
เงินไปช าระค่าโทรศัพท์ของส านักงาน แต่ น.ส.สวย ได้น าเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว เลขาธิการ สถิติแห่งชาติได้มี
ค าสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน  1 ขั้น แต่ อ.ก.พ.ส านักนายกรัฐมนตรี พิจารณาเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จึงมีมติเพ่ิมโทษเป็นไล่ออกจากราชการ น.ส.สวย 
เห็นว่า ตนไม่มีหน้าที่ราชการที่จะต้องน าเงินไปช าระค่าโทรศัพท์และมิได้ทุจริตต่อหน้าที่ราชการอีกทั้งไม่มี
เจตนาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่มีเจตนาทุจริตเงินค่าโทรศัพท์ ดังนั้น ค าสั่งลงโทษไล่ตนออกจาก
ราชการเป็นค าสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาล 3. ค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเรื่อง
นี้ มีสาระส าคัญว่า แม้การช าระค่าโทรศัพท์ของส านักงานจะไม่ใช่หน้าที่ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการที่ น.ส.สวย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามต าแหน่งงานที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งก็ตาม แต่ น.ส.สวย ก็มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับหมอบหมาย ซึ่งเป็นการสั่งการในเรื่องของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อน า
เงินค่าโทรศัพท์ของส านักงานไปใช้จ่ายส่วนตัว จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิ ชอบเพ่ือให้                    
ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา      
82 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ (เดิม) เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง   

          /ซ่ึง...                 
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ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดแนวการลงโทษ ให้ไล่ออกจากราชการ ดังนั้น การที่ อ.ก.พ.ส านักนายกรัฐมนตรี                   
มีมติ เ พ่ิมโทษจากลดขั้ น เ งิน เดื อน 1 ขั้น เป็นไล่ออกจากราชการนั้ น  จึ ง เป็นค าสั่ งทางปกครอง                                 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.264/2550)  
 ๒9. แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (๒๕๕๓-๒๕๕๔) ได้กล่าวในคดีปกครอง เรื่อง กรณีข้าราชการ          
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีออกใบเสร็จรับเงินโดยระบุจ านวนเงินไม่ถูกต้อง ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมาย              
ที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕51 มาตรา 85 วางหลักไว้ว่าการกระท าผิด
วินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยทุจริต (4) การกระท าอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และมาตรา ๙๗ วางหลักไว้ว่า ข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ นางสาว
สวย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นผู้ลงนามในใบเสร็จรับเงินช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้าของเก่ารวมสาม
ฉบับ เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท 10,000 บาทและ 5,000 บาท  ตามล าดับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ของกรมการปกครอง ได้ตรวจพบว่า ใบเสร็จดังกล่าวมีจ านวนเงินไม่ถูกต้องตรงกับฉบับต้นขั้วที่ติดเล่มซึ่งเป็น  
ค่าคัดส าเนาทะเบียนบ้านจ านวนเงิน 5 บาท ทั้งสามฉบับ จึงได้ด าเนินคดีทางอาญาและด าเนินการทางวินัย    
ซึ่งนางสาวสวยได้คืนเงินที่คลาดเคลื่อนจ านวน 24,985 บาท แล้ว และขอให้รอผลคดีอาญาก่อน แต่จากการ
สอบสวนนางสาวสวยรับว่าลายมือชื่อในใบเสร็จดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของตนจริง อีกทั้งมีพยานยืนยันว่า 
นางสาวสวยเป็นผู้เขียนใบเสร็จและรับเงินตามใบเสร็จทุกฉบับจริง จึงมีความเห็นว่านางสาวสวยมีเจตนากระท า
ความผิดจริง ถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง                     
ผู้ ว่าราชการจังหวัดจึงมีค าสั่ งไล่นางสาวสวยออกจากราชการ นางสาวสวยอุทธรณ์ค าสั่ งดังกล่าว                      
แต่ถูกยกอุทธรณ์ นางสาวสวยจึงน าคดีมาฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้วินิจฉัยเรื่องนี้มีสาระส าคัญว่า                    
การด าเนินคดีทางอาญากับการด าเนินการทางวินัยนั้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนั้น กระบวนการ
ลงโทษทางวินัยจึงไม่จ าต้องมีแนวทางและผลแบบเดียวกับคดีอาญา การที่นางสาวสวยได้รับมอบหมาย                       
ให้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี จึงมีหน้าที่รับเงินและลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน เมื่อนางสาวสวยรับว่า 
ลายมือชื่อในใบเสร็จดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของตนจริง และมีพยานยืนยันว่า นางสาวสวยเป็นผู้เขียนใบเสร็จ
และรับเงินตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับจริง อีกทั้งเป็นผู้มีวิชาชีพทางการเงินเมื่อพบว่า มีเงินคลาดเคลื่อน                    
ย่อมต้องไม่อยู่เฉย จึงรับฟังได้ว่า นางสาวสวยกระท าผิดฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตและประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชามีอ านาจลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามมาตรา 82 วรรคสาม
ประกอบมาตรา 97 วรรคหนึ่ง และมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
(เดิม) ค าสั่งไล่นางสาวสวยออกจากราชการจึงเป็นระดับการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิด และเป็นค าสั่ง                    
ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที ่อ.๑๙๐/๒๕๕๔) 

๓๐. แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (๒๕๕๘-๒๕๕๙) ได้กล่าวในคดีปกครอง เรื่อง การจัดท า               
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการไม่ตรงตามความเป็นจริง ดังนี้ ๑. ข้อกฎหมายที่ส าคัญ คือ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 84 วรรคสาม                
วางหลักไว้ว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่
มิควรได ้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้างแรงและมาตรา ๙๙ วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ๒. ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ น.ส.สวย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
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ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ              
ได้ด าเนินการวางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS และท ารายชื่อผู้มีสิทธิขอเบิกเงินในระบบ (KTB) เพ่ือให้ธนาคาร
โอนเงินให้กับผู้มีสิทธิแต่ น.ส.สวย ได้จัดท ารายชื่อผู้มีสิทธิไม่ตรงตามความเป็นจริง โดยให้ธนาคารโอนเงินเข้า
บัญชีของตนเองและเครือญาติโดยความสมัครใจของผู้มีสิทธิขอเบิก เนื่องจาก น.ส.สวย ได้ส ารองจ่ายเงินให้
ก่อน เมื่อมีการตรวจพบการกระท าดังกล่าว น.ส.สวย ก็ได้น าเงินมาใช้คืนให้กับทางราชการเต็มจ านวน และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค าสั่งลงโทษไล่ น.ส.สวย ออกจากราชการ น.ส.สวย อุทธรณ์ค าสั่ง
ไล่ออกจากราชการ แต่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาแล้วยกอุทธรณ์                 
น.ส.สวย จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง และศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเรื่องนี้มีสาระส าคัญว่า แม้ น.ส.สวย 
จะมิได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้เก็บรักษาบัตรก าหนดสิทธิการ(Smart Card) รหัสผ่าน รหัสผู้ใช้งานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและ               
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการวางฎีกาเบิกในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าธนาคารแล้ว น.ส.สวย ได้แก้ไข
รายชื่อผู้มีสิทธิขอเบิกเงิน เป็นชื่อของตนเองและเครือญาติ ลงในระบบ(KTB) เพ่ือให้ธนาคารโอนเงินให้กับ
ตนเองและเครือญาติ พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้ อ่ืน อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของ                  
ทางราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แม้จะน าเงินมาชดใช้คืนเต็มจ านวนแล้ว ก็ไม่ท าให้การกระท า
นั้นไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ค าสั่งไล่  น.ส.สวย ออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว                   
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ.๑๓/255๙)  

 จากผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าว สรุปการกระท าผิดไดว้่า 
 ด้านวินัย 

๑. การเรียกรับเงินโดยมิชอบจากผู้มาติดต่อราชการ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้
ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง                      
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ 

๒. การจัดท าเอกสารเท็จ โดยกระท าการเบิกเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ซึ่งไม่ได้มีการ
ฝึกอบรมจริง เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจาก
ราชการ 

๓. การจัดท ารายชื่อหรือผู้มีสิทธิรับสวัสดิการไม่ตรงตามความเป็นจริง เพ่ือให้ธนาคารโอนเงินให้กับ
ตนเองและเครือญาติ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ 

๔. ข้าราชการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้น าเงินไปช าระค่าโทรศัพท์ของส านักงาน แต่ได้           
น าเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ 

๕. การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืน หรือมีเหตุผลอันควรปราณีอ่ืนใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ           
ลงเป็นปลดออกจากราชการ ต้องรับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ 
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๖. การละทิ้งงานเพ่ือไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหุ้น และตลาดหลักทรัพย์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เวลาราชการในปีเดียวกัน เฉลี่ยวันละ 
1-5 ชั่วโมง คิดรวมเป็นเวลาราชการ 33 วัน เข้าข่ายไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง                  
รับโทษทางวินัย คือ ตัดเงินเดือน 

๗. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้สิทธิในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน หากข้อมูลข่าวสารใดอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน                  
ให้หน่วยงานของรัฐที่รับค าขอข้อมูลข่าวสาร แนะน าให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ                   
ที่ดูแลข้อมูลข่าวสารโดยไม่ชักช้า ตามนัย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

๘. การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษทางวินัย ต้องก าหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์การกระท าความผิด 
โดยพิจารณาจากต าแหน่งหน้าที่ของข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ประกอบกับความรู้สึกของสังคม                   
ที่มีต่อพฤติการณ์ และต้องน าแนวทางการก าหนดโทษที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของส่วนราชการนั้น ๆ  
มาพิจารณาประกอบกันด้วย 

๙. การทิ้งงานเพราะถูกตามทวงหนี้ โดยมีหมายจับในคดีฉ้อโกงและถูกติดตามทวงหนี้  โดยละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อกัน ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน แล้วไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกเลย             
เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นการกระท า ผิดวินัย
อย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ 

1๐. การที่ข้าราชการครูยอมรับว่า โอบกอดและลูบคล าร่างกายผู้เสียหายซึ่งเป็นศิษย์ แม้อ้างว่า           
ไม่มีพยานรู้เห็นจึงไม่เป็นความผิดนั้นฟังไม่ขึ้น เพราะการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าอนาจารต่อศิษย์          
แม้ไม่มีคนรู้เห็นก็เป็นการกระท าผิดวินัยร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ปลดออกจากราชการ 

1๑. การปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหม่ในครั้งที่ ๒ ในเรื่องอ่ืนอีกที่แตกต่างจากเรื่องเดิมทั้งที่ได้
พิจารณาเรื่องนั้นเสร็จแล้ว เป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย                
ดังนั้นจึงต้องด าเนินการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่     
ค าพิพากษาถึงที่สุด 

1๒. การท าลายเอกสารของทางราชการ โดยวิธีการเผาท าลายเอกสารจ านวน 20 กล่อง ซึ่งเป็น
ปริมาณมากในคราวเดียวกันในที่โล่ง โดยใช้น้ ามันราด เป็นเหตุให้เกิดกองไฟขนาดใหญ่ เมื่อมีลมแรงพัดเข้าสู่
กองไฟจึงท าให้เอกสารที่ติดไฟปลิวไปตามลมลุกไหม้กองขยะใกล้เคียงและสวนยางของประชาชน  เป็นกรณี
กระท าละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในผลแห่งการละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

1๓. การออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ตรวจสอบปีเกิดให้ถูกต้อง 
ในขณะที่มีอายุยังไม่ครบ 60 ปี ซึ่งยังไม่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย                     
เป็นการกระท าละเมิด จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าเสียสิทธิในการรับเงินเดือนหรือเงินตอบแทน             
หรือสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนจากทางราชการ ซึ่งเป็นความเสียหายโดยตรงจากค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 ๑๔. การที่ผู้ออกค าสั่งไม่ระบุผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ ถือเป็นการขัดต่อมาตรา 40                     
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นผลให้ระยะเวลาการอุทธรณ์เริ่มนับใหม่                                 
โดยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งใหม่อย่างถูกต้องครบถ้วน และถ้าไม่มีการแจ้งใหม่
ระยะเวลาอุทธรณ์จะขยายออกเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
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๑๕. การใช้อุปกรณ์ส านักงานถ่ายภาพลามก ด้วยการบันทึกภาพการมีเพศสัมพันธ์ของชายอ่ืนกับ                
ของตน ต่อมามีภาพหลุดดังกล่าวออกมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้   IP address ซึ่งเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของส านักงาน เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐ และบุคคลที่อยู่ในภาพได้รับความเสียหาย เป็นการ        
ไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา  หรือให้เป็นที่เชื่อถือ           
ของประชาชนและสังคมทั่วไป ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง รับโทษ 
ทางวินัย คือ ปลดออกจากราชการ  

๑๖. ข้าราชการครูมีเหตุจ าเป็นใช้รถส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ราชการ โดยข้าราชการครูได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนด้วย ต้องไปติดต่อเบิกเงินที่ธนาคารเพ่ือเบิกเงิน                   
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อข้าราชการครูกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย         
อันเนื่องมาจากการขับรถยนต์เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไม่ได้จัดให้มีรถยนต์ราชการและพนักงานขับรถยนต์ไว้ประจ าโรงเรียน จึงเป็นเหตุ                      
ให้ข้าราชการครูต้องขับรถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติหน้าที่เบิกเงินที่ธนาคารจนเกิดเหตุละเมิด สพฐ. จึงมีส่วน                
ในการเกิดความเสียหายเพราะเกิดจากความบกพร่องของ สพฐ. ดังนั้น สพฐ. จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
50 % ของค่าเสียหายทั้งหมดที่ข้าราชการครูได้จ่ายให้แก่มารดาของเด็กผู้ตาย  

๑๗. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เช่น ค าขอเปลี่ยนชื่อตัวและค าขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้อ่ืน 
การเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่ง  
มิให้เปิดเผยก็ได้ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลนั้น 
หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผย โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า                 
หรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคล               
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย ตามนัยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๘. การกระท าผิดนอกเวลาและเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ ในกรณีทีถู่กเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจวัดปริมาณ 
แอลกอฮอล์ในเลือด ซึ่งเกิน 50 มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงและศาลแขวงได้พิพากษาว่า 
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงโทษจ าคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 บาท            
โทษจ าคุกให้รอไว้มีก าหนด 2 ปีนั้น มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจากแม้จะเป็นพฤติกรรม                  
ที่ไม่สมควร แต่ไม่ถึงขนาดเมาสุราในที่ชุมชนหรือมีพฤติการณ์อ่ืน จนเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ  

๑๙. ข้าราชการครูชายพาศิษย์สาวเข้าโรงแรม ในฐานะข้าราชการครูย่อมต้องมีสามัญส านึกมากกว่า
สามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกันสองต่อสอง พฤติการณ์จึงเป็นการ    
ไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน และกระท าการล่วงละเมิด  
ทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ 

2๐. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมื่อถูกกล่าวหาว่า ด าเนินการโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ไม่ครบตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร การมคี าสั่งให้ไปประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนเป็นการชั่วคราว 
2 เดือน เพ่ือความสะดวกในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง จึงมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักคือหน้าที่จัดการศึกษา
ในโรงเรียนฯ ระหว่างนั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะและไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งเนื่องจากเหตุที่มิได้
ปฏิบัติหน้าที่หลักในต าแหน่งนั้น  

        /๒๑. ข้าราชการครู… 
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๒๑. ข้าราชการครขูัดค าสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล         
อันสมควร และเมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนเรียกให้เข้าพบ ได้พูดด้วยเสียงอันดัง แสดงกิริยาเกรี้ยวกราด ก้าวร้าว
และกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา โดยมีประจักษ์พยาน ๒ คน ให้ถ้อยค าสอดคล้องตรงกันนั้น ถือได้ว่า           
ไม่สุภาพเรียบร้อยและเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ จึงเป็นการกระท าผิดวินัย              
ไม่ร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ตัดเงินเดือน 

ด้านการเงินและการพัสดุ 
1. การจ่ายเงินไม่ระมัดระวัง โดยมีการแก้ไขใบสั่งจ่ายเงินตามฎีกาที่ฝ่าฝืนระเบียบ โดยมิได้ใช้วิธีขีดฆ่า

แล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่แล้วให้ผู้รับนั้นลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง ท าให้มีการจ่ายเงินให้เกิดความเสียหาย        
แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ 

2. เจ้าหน้าที่น าเงินราชการฝากเข้าพักในบัญชีส่วนตัว แล้วน าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตน เป็นการ
กระท าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ 

3. การเบิกค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จ เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
เป็นการกระท าทุจริต เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ                                                                                                                      

๔. ข้าราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุจ านวนเงินไม่ถูกต้อง           
ไม่ตรงกับฉบับต้นขั้วที่ติดเล่ม แม้ต่อมาได้คืนเงินที่คลาดเคลื่อนแล้ว เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริต             
ต่อหน้าที่ราชการและประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ 

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างท างานไม่เสร็จ ท าให้ส านักงานได้รับความ
เสียหาย เป็นความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืน
ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง                        
เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ และมีความผิดอาญา ฐานเป็น            
เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติ   
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

๖. การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง ไม่เป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่  ไม่อาจอาศัย
อ านาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกค าสั่ง              
ให้ช าระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดดังกล่าวได้ มีแต่เพียงสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมที่คดีอยู่ใน
เขตอ านาจเท่านั้น  
 ๗. การน าหลักฐานคือ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ใบส าคัญรับเงินค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ
เครื่องดื่มที่จัดท าขึ้นอันเป็นเอกสารเท็จ ไปประกอบการเบิกเงิน และน าเงินที่ได้รับอนุมัติไปเป็นประโยชน์
ส่วนตัว เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง รับโทษทางวินัย คือ ไล่ออกจากราชการ 

๘. การตรวจการจ้างเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ที่จะท าให้สัญญาจ้างบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจรับงาน
จ้างต้องศึกษาความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้ และมีความเข้าใจในเงื่อนไขข้อก าหนด            
ในสัญญาจ้างเป็นอย่างดี เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานจ้างด้วยสายตาจึงไม่เพียงพอที่จะยืนยัน
ชนิดของวัสดุที่ใช้ให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา ท าให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายจากการรับเอา 
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งานที่ไม่ได้คุณภาพและต้องจ่ายเงินค่าจ้างเกินไปกว่าปริมาณงานที่ท า ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการแก้ไข
และผู้รับจ้างได้คืนเงินส่วนที่จ่ายเกินไปแล้ว  ถือว่าเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง                    
ประธานกรรมการตรวจการจ้างรับโทษปรับทางปกครองเป็น “ค่าปรับทางปกครอง” เท่ากับเงินเดือน 5 เดือน  
 ๙. การคิดค านวณการจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างกรณีไม่อาจท างานตามสัญญา แม้ว่าสัญญาจะ
ก าหนดให้จ่ายแบบ “เหมารวม” จะต้องพิจารณาจากปริมาณการท างานจริงเป็นส าคัญ การที่เป็นกรรมการ
ตรวจการจ้างที่มีความเชี่ยวชาญในงานย่อมสามารถรักษาประโยชน์ของทางราชการได้ดี และเมื่อเสนอ
ความเห็นให้จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างโดยไม่หักส่วนที่ไม่ได้ท างานจริงออก และยังชักจูงกรรมการอ่ืนให้เห็น                           
คล้อยตามตนถือเป็นการจงใจเอ้ือประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ท าให้หน่วยงานราชการเสียหาย ต้องจ่ายเงิน                                    
เป็นจ านวนมากให้ผู้รับจ้างไปโดยไม่สมควร เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้างแรง รับโทษทางวินัย คือ                
ปลดออกจากราชการ  

  ข้าพเจ้าน าสรุปผลการสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหาร/การจัดการศึกษา/              
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1. วางแผนและจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและคุณธรรม      
อันเป็นการป้องกันการกระท าผิดวินัย ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่เคารพนับถือของนักเรียน เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือและ
เชื่อมั่นของคนในสังคม อันจะเกิดความไว้วางใจที่จะให้เป็นผู้มีหน้าที่พัฒนาเยาวชนให้เป็นก าลังของบ้านเมืองที่
มีคุณภาพจะได้สร้างประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไปในอนาคต 

2. การด าเนินการในระยะเริ่มต้น ใช้การให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                 
ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยการน ากรณีความผิดตัวอย่าง         
ซึ่งได้มีการลงโทษ รวมทั้งคดีปกครองของศาลปกครองน ามาสรุปให้มีความชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจแล้วท าการ
เผยแพร่ทางระบบ AMSS+ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2 ตลอดจนการให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านวินัยและรวมถึงด้านกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่                  
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามควรแก่กรณี 

3. การด าเนินการในระยะต่อเนื่อง น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน ามาป้องกันมิให้มี                       
การกระท าผิดวินัยและเพ่ือเสริมสร้างวินัยอย่างต่อเนื่อง และขยายผลโดยมีการให้ความรู้กรณีความผิดตัวอย่าง     
ซึ่งได้มีการลงโทษ รวมทั้งคดีปกครองของศาลปกครองสู่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยก าหนดไว้แนบท้ายวาระการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ขยายผลสู่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

4. น าอุทาหรณ์ที่ได้จากคดีปกครองมาท าการคิด วิเคราะห์ แล้วจัดท าประกาศหรือมาตรการต่าง ๆ      
ที่ความสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อันเป็นการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย             
และเพ่ือเสริมสร้างวินัย รวมถึงเป็นการต่อต้านการทุจริตด้วยไปในคราวเดียวกัน 

5. การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือลงโทษข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามล าดับชั้นของโทษ ด้วยความยุติธรรม เสมอภาค ตามกระบวนการและก าหนดเวลา              
ดังนี้ 

  (1) ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ อย่างเคร่งครัด ด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียม  

         /(2)… 
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(2) ด าเนินการสืบสวนหามูลความจริง เปิดโอกาส ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาท่ีถูกกล่าวหา ได้มีโอกาสชี้แจงเหตุผลของการกระท าผิดวินัย ก่อนด าเนินการทางวินัย  

(3) ให้ความส าคัญ และแก้ไขปัญหาทันท ีกับทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องเล็กน้อย ที่ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัย  

(4) การพิจารณาลงโทษ ด าเนินการตามตามล าดับโทษ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและภายใต้ 
กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(5) กรณีในการกระท าผิดครั้งแรก และเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง           
ต่อตนเอง องค์กร และประเทศชาติ มีการพิจารณาเพ่ืองดโทษตามที่บทบัญญัติข้อกฎหมายให้กระท าได้      
เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดวินัยได้ปรับปรุงตนเอง  

(6) ชี้แจงโทษทุกครั้งเมื่อมีการกระท าผิด เพ่ือสร้างความเข้าใจ ก่อนมีการลงโทษ 
ทั้งนี ้การลงโทษผู้กระท าผิดวินัยได้ด าเนินการอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือเป็นอุทาหรณ์

ให้เกดการย าเกรงต่อโทษที่ได้รับ และเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ให้
เหมาะสมกับอาชีพอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 

จิดาภา มุสิกธนเสฎฐ์ (๒๕๖๐) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างท างานไม่เสร็จ 
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง 

ฐิติพร  ป่านไหม (๒๕๕๕) ผิดวินัยเพราะตั้งใจ จ่ายเงินไม่ระมัดระวัง อุทาหรณ์จากคดีปกครอง                     
       ศาลปกครอง 
ฐิติพร ป่านไหม (๒๕๕๙) ขอให้เปิดเผยข้อมูลแต่ไม่ได้ครอบครอง อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง 
ธัญธร ปังประเสริฐ (2559) ถูกปลดเพราะเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง    
ธัญธร ปังประเสริญ (2560) ไม่แจ้งว่าอุทธรณ์ต่อใคร มีผลอย่างไรต่อระยะเวลาอุทธรณ์ อุทาหรณ์จาก                 

คดีปกครอง ศาลปกครอง  
นายปกครอง (๒๕๕๔) การเรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อราชการ เพียงน้อยนิด มีสิทธิออกจากราชการ 

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง 
นายปกครอง (๒๕๕๗) ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง ไม่เป็นการกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง    
นายปกครอง (2561) คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานจ้างด้วยสายตา อุทาหรณ์จากคดีปกครอง  

ศาลปกครอง   
นายปกครอง (2561) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดเผยให้บุคคลอ่ืนทราบได้หรือไม่ อุทาหรณ์จาก 

คดีปกครอง ศาลปกครอง   
นายปกครอง (๒๕๖๒) การลงโทษทางวินัยต้องเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระท าผิด อุทาหรณ์จาก 

คดีปกครอง ศาลปกครอง                   
นายปกครอง (2562) ใช้อุปกรณ์ส านักงานถ่ายภาพลามก เมื่อภาพหลุดไม่พ้นต้องรับผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง                      
นายปกครอง (2563) ครูพาศิษย์สาวเข้าโรงแรมโทษถึงออกจากราชการได้ อุทาหรณ์จากคดีปกครอง  

ศาลปกครอง    
นิตา บุณยรัตน์ (2560) คณะกรรมการประเมินมีมติให้แก้ผลงานหลายครั้ง เกินความจ าเป็นหรือไม่                              

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง    
นิตา บุณยรัตน์ (2560) เผาท าลายเอกสารลามไหม้สวนยาง อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง 
นิตา บุณยรัตน์ (2562) กระท าผิดนอกเวลาและเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ 
 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง     
นิรัญ อินดร  (2555) การอุทิศเวลาราชการ กรณีไม่ฝึกซ้อมกีฬาให้นักเรียน อุทาหรณ์จากคดีปกครอง  

ศาลปกครอง    
นิรัญ อินดร  (2555) ข้าราชการกับส านึกลึกซึ้งในหน้าที่ กรณีไม่ลงช่ือในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ   

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง    
แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (2544-2552) การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบ             

ด้วยกฎหมาย วารสาร/หนังสือวิชาการ ศาลปกครอง   
 
         /แนว....           
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แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (2544-2552) กรณีการออกใบเสร็จรับเงินข้ามหมายเลขคุมใบเสร็จ   
วารสาร/หนังสือวิชาการ ศาลปกครอง                 

แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (๒๕๕๓-๒๕๕๔) กรณีข้าราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีออก 
ใบเสร็จรับเงินโดยระบุจ านวนเงินไม่ถูกต้อง วารสาร/หนังสือวิชาการ ศาลปกครอง                 

แนวค าวินิจฉัยของศาลปกครอง (๒๕๕๘-๒๕๕๙) การจัดท ารายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการไม่ตรงตามความ 
เป็นจริง วารสาร/หนังสือวิชาการ ศาลปกครอง 

ปุญญาภา ไชยค ามี (๒๕๕๘) เจ้าหน้าที่น าเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัว ผิดวินัยอย่างร้างแรง อุทาหรณ์                     
          จากคดีปกครอง ศาลปกครอง  
ลุงถูกต้อง (2563) โรงพยาบาลไม่ให้ข้อมูลการรักษาบุตรที่เสียชีวิต จะใช้สิทธิฟ้องคดีเลยได้ไหม อุทาหรณ์         

จากคดีปกครอง ศาลปกครอง 
ลุงเป็นธรรม (2561) จ าเป็นใช้รถส่วนตัวเพื่อประโยชน์ราชการ เกิดความเสียหาย ผู้ใดรับผิด อุทาหรณ์จาก 

คดีปกครอง ศาลปกครอง    
ลุงเป็นธรรม (๒๕๖๒) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอ้างไม่มีพยานรู้เห็นเป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรง อุทาหรณ์              

จากคดีปกครอง ศาลปกครอง   
ลุงเป็นธรรม (2562) ข้าราชการครูฯ โกงอาหารเด็ก ระหว่างสอบสวนไม่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง    
ลุงเป็นธรรม (๒๕๖๓) ถูกลงโทษเพราะละท้ิงงานและใช้คอมพิวเตอร์ราชการติดตามตลาดหุ้น อุทาหรณ์จาก 

คดีปกครอง ศาลปกครอง  
ลุงเป็นธรรม (๒๕๖๓) ทิ้งงานเพราะถูกตามทวงหนี้ อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง                   
สุนันทา ศรีเพ็ง (๒๕๕๖) เป็นวิทยากรบรรยาย แต่อาศัยโอกาสท าทุจริต อุทาหรณ์จากคดีปกครอง                      

ศาลปกครอง 
สุนันทา ศรีเพ็ง (2560) ค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ตรวจสอบปีเกิดให้ถูกต้อง  
  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครอง     
  
  

 
  
 


